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PHP PHP –– Aula 7Aula 7
CookiesCookies
Cookies são arquivos texto que podem ser armazenados no computadCookies são arquivos texto que podem ser armazenados no computador do or do 
usuusuáário, para serem recuperados posteriormente pelo servidor no qualrio, para serem recuperados posteriormente pelo servidor no qual seu seu 
site estsite estáá hospedado.hospedado.

Com os cookies podemos:Com os cookies podemos:
•• Descobrir quantas vezes determinado usuDescobrir quantas vezes determinado usuáário acessou seu site;rio acessou seu site;
•• Verificar se o usuVerificar se o usuáário tem autorizario tem autorizaçção para acessar uma pão para acessar uma páágina;gina;
•• Descobrir o nome de usuDescobrir o nome de usuáário dele e fazer o preenchimento rio dele e fazer o preenchimento 
automautomáático do formultico do formuláário de login (entrada em rio de login (entrada em ááreas restritas).reas restritas).

Podemos dividir a autenticaPodemos dividir a autenticaçção do usuão do usuáário em três etapas:rio em três etapas:
•• CriaCriaçção de uma pão de uma páágina de login, que recebe os dados do usugina de login, que recebe os dados do usuáário, rio, 
verifica se ele estverifica se ele estáá cadastrado e cria os cookies.cadastrado e cria os cookies.
•• CriaCriaçção de uma rotina de validaão de uma rotina de validaçção para ser utilizada nas pão para ser utilizada nas pááginas ginas 
que fazem parte das que fazem parte das ááreas restritas.reas restritas.
•• CriaCriaçção de uma pão de uma páágina de gina de logoutlogout para os usupara os usuáários que estão rios que estão 
autenticados (realizar exclusão dos cookies).autenticados (realizar exclusão dos cookies).
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CookiesCookies
Cookies são formas de armazenar informaCookies são formas de armazenar informaçções a respeito de uma sessão ões a respeito de uma sessão 
dentro do disco rdentro do disco ríígido do usugido do usuáário cliente. O comando setcookie armazena rio cliente. O comando setcookie armazena 
um cookie com as informaum cookie com as informaçções que se desejam recuperar em seguida. ões que se desejam recuperar em seguida. 
Quando não for declarado um tempo de vida, o cookie se autoQuando não for declarado um tempo de vida, o cookie se auto--destrdestróói i 
quando a sessão quando a sessão éé encerrada (quando o browser for fechado).encerrada (quando o browser for fechado).

SintaxeSintaxe
setcookie(nome, valor, validade, caminho, nome_dominio, seguro)setcookie(nome, valor, validade, caminho, nome_dominio, seguro)

Nome:Nome: indica o nome do cookie que estindica o nome do cookie que estáá sendo enviado, e sendo enviado, e éé o o úúnico parâmetro nico parâmetro 
obrigatobrigatóório.rio.
Valor:Valor: deve ser enviado quando estamos incluindo um valor para um detedeve ser enviado quando estamos incluindo um valor para um determinado rminado 
cookie.cookie.
Validade:Validade: deve ser expresso no formatodeve ser expresso no formato--padrão de tempo do Unix (npadrão de tempo do Unix (núúmero de mero de 
segundos apsegundos apóós o 1s o 1ºº de janeiro de 1970, de janeiro de 1970, ààs 0h).s 0h).
Caminho:Caminho: especifica o diretespecifica o diretóório (ou o nome inicial dos diretrio (ou o nome inicial dos diretóórios) em que o cookie rios) em que o cookie éé
vváálido.lido.
Nome_dominio: Nome_dominio: indica o nome do domindica o nome do domíínio onde estnio onde estáá hospedado seu site.hospedado seu site.
Seguro:Seguro: éé um valor inteiro (0 ou 1), que indica se o cookie um valor inteiro (0 ou 1), que indica se o cookie éé seguro. Se for utilizado seguro. Se for utilizado 
o valor 1, o cookie so valor 1, o cookie sóó serseráá transmitido se a conexão for segura (HTTPS).transmitido se a conexão for segura (HTTPS).
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Para incluir um cookie na mPara incluir um cookie na mááquina do usuquina do usuáário:rio:
setcookie(setcookie(““nomenome””,,””PHPPHP””););

Para exclui o cookie acima, basta aplicar este comando:Para exclui o cookie acima, basta aplicar este comando:
setcookie(setcookie(““nomenome””););

Para criar um cookie vPara criar um cookie váálido por 2 dias (48 horas), podemos utilizar como lido por 2 dias (48 horas), podemos utilizar como 
auxauxíílio a funlio a funçção time do PHP.ão time do PHP.
setcookie(setcookie(““nomenome””,,””PHPPHP””,time()+172800);,time()+172800);

Obs.: o envio de cookies deve ser a primeira coisa a ser feita nObs.: o envio de cookies deve ser a primeira coisa a ser feita na execua execuçção ão 
da pda páágina, ou seja, a fungina, ou seja, a funçção setcookie deve ser utilizada antes de qualquer ão setcookie deve ser utilizada antes de qualquer 
tagtag HTML, como por exemplo, a HTML, como por exemplo, a tagtag <HTML>. Se for enviada ap<HTML>. Se for enviada apóós, o PHP s, o PHP 
gerargeraráá um erro. Devemos lembrar que os cookies não poderão ser um erro. Devemos lembrar que os cookies não poderão ser 
utilizados dentro da prutilizados dentro da próópria ppria páágina que os criou, somente a partir da gina que os criou, somente a partir da 
prpróóxima solicitaxima solicitaçção de pão de páágina vinda do navegador do usugina vinda do navegador do usuáário.rio.
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Existem duas maneiras de recuperar o valor de um cookie:Existem duas maneiras de recuperar o valor de um cookie:
1)1) Usando o nome que foi dado dentro do comando setcookie, como umaUsando o nome que foi dado dentro do comando setcookie, como uma

varivariáável global.vel global.
setcookie(setcookie(““nomenome””,,““PHPPHP””); ); 
echo echo ““O curso O curso éé de linguagem de programade linguagem de programaçção em $nome<br>ão em $nome<br>””;;

Obs.: o PHP define variObs.: o PHP define variááveis correspondentes a todos os cookies veis correspondentes a todos os cookies 
recebidos do navegadorrecebidos do navegador

2)2) Usando o Usando o arrayarray $HTTP_COOKIE_VARS, utilizando o nome do cookie $HTTP_COOKIE_VARS, utilizando o nome do cookie 
como chave associativa.como chave associativa.
echo echo ““O $HTTP_COOKIE_VARS[O $HTTP_COOKIE_VARS[““nomenome””] ] éé uma uma óótima linguagem<br>tima linguagem<br>””;;

Obs.: muitos usuObs.: muitos usuáários consideram os cookies como formas de invadir a sua rios consideram os cookies como formas de invadir a sua 
privacidade. Portanto, se o seu site depender de cookies para fuprivacidade. Portanto, se o seu site depender de cookies para funcionar, ncionar, 
declare isso explicitamente.declare isso explicitamente.
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MMúúltiplas chamadas ltiplas chamadas àà funfunçção setcookie serão executadas em ordem ão setcookie serão executadas em ordem 
inversa;inversa;

CookiesCookies ssóó podem ser gravados antes do envio de qualquer informapodem ser gravados antes do envio de qualquer informaçção ão 
para o cliente. Portanto todas as chamadas para o cliente. Portanto todas as chamadas àà funfunçção setcookie devem ser ão setcookie devem ser 
feitas antes do envio de qualquer feitas antes do envio de qualquer headerheader ou texto.ou texto.

Um problema com Um problema com cookiescookies éé a segurana segurançça das informaa das informaçções, ões, éé extremamente extremamente 
ffáácil decifrar o contecil decifrar o conteúúdo do do do cookiecookie. Podemos obter o nome do usu. Podemos obter o nome do usuáário e rio e 
senha, simplesmente abrindo o arquivo relacionado em um editor dsenha, simplesmente abrindo o arquivo relacionado em um editor de textos e textos 
qualquer.qualquer.

useriduserid””testeteste””www.tecspace.com.br/www.tecspace.com.br/””00””8423489484234894””u8d88992u8d88992””testeteste””**””
senhasenha””12341234””www.tecspace.com.br/www.tecspace.com.br/””00””8423489484234894””u8d88992u8d88992””testeteste””**””

Os Os cookiescookies no ambiente Windows são armazenados dentro do diretno ambiente Windows são armazenados dentro do diretóório rio 
cookiescookies..
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CookiesCookies<?<?phpphp

ifif ((issetisset($HTTP_POST_VARS['($HTTP_POST_VARS['usuariousuario'])) {'])) {
$$useruser = $HTTP_POST_VARS['= $HTTP_POST_VARS['usuariousuario'];'];
setcookie("setcookie("usuariousuario", $", $useruser, time()+3600); // Expira em uma hora, time()+3600); // Expira em uma hora
$mensagem = "Usu$mensagem = "Usuáário $rio $useruser conectado.<p>";conectado.<p>";

}}
elseelse {{
$mensagem = "Digite o seu nome de usu$mensagem = "Digite o seu nome de usuáário<p>";rio<p>";

}}
?>?>
<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>Teste PHP</>Teste PHP</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>

<?<?phpphp
echo $mensagem;echo $mensagem;

?>?>
<<formform methodmethod="post" ="post" actionaction="teste.="teste.phpphp">">
Nome de UsuNome de Usuáário: <input rio: <input typetype="="texttext" " namename="="usuariousuario">">
<br><br>
<input <input typetype="="submitsubmit" " valuevalue="Enviar">="Enviar">
</</formform>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>P>Páágina PHP</gina PHP</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
<?<?phpphp
$$useruser = $_COOKIE["= $_COOKIE["usuariousuario"];"];
echo "O usuecho "O usuáário $rio $useruser estestáá conectado.";conectado.";
?>?>

</</bodybody>>
</</htmlhtml>>

Teste.Teste.phpphp

IndexIndex..phpphp

PHP PHP –– Aula 7Aula 7
SessõesSessões
Como o HTTP Como o HTTP éé um protocolo sem memum protocolo sem memóória, cada invocaria, cada invocaçção de ão de 
cada script PHP cada script PHP éé totalmente independente das outras invocatotalmente independente das outras invocaçções.ões.

Isto significa que, em uma aplicaIsto significa que, em uma aplicaçção composta por vão composta por váários scripts (o rios scripts (o 
que que éé o normal), as vario normal), as variááveis não são preservadas de um script veis não são preservadas de um script 
para o outro, e nem entre vpara o outro, e nem entre váárias invocarias invocaçções do mesmo script.ões do mesmo script.

Em vEm váários casos (como no exemplo da agenda) a passagem de rios casos (como no exemplo da agenda) a passagem de 
parâmetros via URL ou campos escondidos parâmetros via URL ou campos escondidos éé suficiente para manter suficiente para manter 
o contexto da aplicao contexto da aplicaçção.ão.

Entretanto, em vEntretanto, em váários casos (como um carrinho de compras) não rios casos (como um carrinho de compras) não éé
posspossíível, elegante ou seguro passar todo o contexto via URL ou vel, elegante ou seguro passar todo o contexto via URL ou 
campos escondidos.campos escondidos.
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session_startsession_start() cria uma sessão ou carrega o contexto de uma () cria uma sessão ou carrega o contexto de uma 
sessão previamente criada.sessão previamente criada.

session_destroysession_destroy() destr() destróói uma sessão.i uma sessão.

session_idsession_id() retorna o id da sessão corrente.() retorna o id da sessão corrente.

session_registersession_register (var, ...) registra uma ou mais vari(var, ...) registra uma ou mais variááveis globais veis globais 
como fazendo parte do contexto da sessão.como fazendo parte do contexto da sessão.

session_unregistersession_unregister (var, ...) retira uma ou mais vari(var, ...) retira uma ou mais variááveis globais do veis globais do 
contexto da sessão.contexto da sessão.

session_is_registeredsession_is_registered (var, ...) verifica se as vari(var, ...) verifica se as variááveis globais veis globais 
nomeadas fazem parte da sessão corrente.nomeadas fazem parte da sessão corrente.

Como por default a sessão utiliza Como por default a sessão utiliza cookiescookies (que são cabe(que são cabeççalhos alhos 
HTTP), devemos chamar HTTP), devemos chamar session_startsession_start() antes de qualquer linha de () antes de qualquer linha de 
texto fora do texto fora do tagtag PHPPHP
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Programa Programa login.htmlogin.htm

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>>LoginLogin do Sistema</do Sistema</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
<<formform methodmethod==““postpost”” actionaction==““verifica_sessaoverifica_sessao..phpphp””>>

UsuUsuáário: <input rio: <input typetype==““texttext”” namename==““loginlogin””><br><br>><br><br>
Senha: <input Senha: <input typetype==““passwordpassword”” namename==““senhasenha””><br><br>><br><br>
<input <input typetype==““submitsubmit”” valuevalue==““EnviarEnviar””>>

</</formform>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
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Programa Programa verifica_sessaoverifica_sessao..phpphp

<?<?
ifif (($_POST["(($_POST["loginlogin"]==""]=="claudioclaudio") && ($_POST["senha"]==") && ($_POST["senha"]==““fatecfatec")) {")) {

session_startsession_start();();
$$usuariousuario[] = $[] = $loginlogin;;
$$usuariousuario[] = $senha;[] = $senha;
session_registersession_register((““usuariousuario””););
echo echo ““<a <a hrefhref==‘‘sistema.sistema.phpphp’’>Sistema</a>>Sistema</a>””;;

}}
elseelse {{

echo echo ““<a <a hrefhref==‘‘login.htmlogin.htm’’ targettarget==‘‘__parentparent’’>Usu>Usuáário Inexistenterio Inexistente
ou senha invalida</a>ou senha invalida</a>””;;

}}
?>?>
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Programa sistema.Programa sistema.phpphp

<?<?
session_startsession_start();();
ifif ((issetisset($_SESSION['($_SESSION['usuariousuario']))'])) {{

echo echo ““Cadastro de Produtos<Cadastro de Produtos<brbr>>””;;
echo echo ““----------------------------------------------------<br><br>””;;
echo echo ““Inclusão de Produto<Inclusão de Produto<brbr>>””;;
echo echo ““Exclusão de Produto<Exclusão de Produto<brbr>>””;;
echo echo ““AlteraAlteraçção de Produto<ão de Produto<brbr>>””;;
echo echo ““<a <a hrefhref==‘‘deslogardeslogar..phpphp’’>Sair do Sistema</a>>Sair do Sistema</a>””;;

}}
elseelse {{

echo echo ““UsuUsuáário não estrio não estáá logadologado!!””;;
}}

?>?>
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Programa Programa deslogardeslogar..phpphp

<?<?
session_startsession_start();();
ifif ((issetisset($_SESSION['($_SESSION['usuariousuario'])) {'])) {

session_unregistersession_unregister((““usuariousuario””););
session_destroysession_destroy();();
echo echo ““UsuUsuáário rio deslogadodeslogado<br><br>””;;

}}
echo echo ““<a <a hrefhref==‘‘login.htmlogin.htm’’>>LoginLogin do Sistema</a>do Sistema</a>””;;

?>?>
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Variáveis que estão atualmente registradas na sessão do script.$_SESSION

Variáveis postadas para o script por todas os mecanismos de input, e que não 
podem ter seu conteúdo garantido de qualquer forma.

$_REQUEST

Variáveis disponíveis no script do ambiente de execução.$_ENV

Variáveis postadas para o script via transferência de arquivos HTTP.$_FILES

Variáveis postadas para o script via cookies HTTP.$_COOKIE

Variáveis postadas para o script via método HTTP POST.$_POST

Variáveis postadas para o script via método HTTP GET.$_GET

Variáveis criadas pelo servidor web ou diretamente relacionadas ao ambiente 
de execução do script atual.

$_SERVER

Contém uma referência para todas as variáveis disponíveis dentro do escopo 
global do script.

$GLOBALS

DescriçãoNome
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A A superglobalsuperglobal $GLOBALS, cont$GLOBALS, contéém um referência para todas as m um referência para todas as 
varivariááveis que são atualmente disponveis que são atualmente disponííveis dentro do escopo global veis dentro do escopo global 
do script.do script.

<?<?
$a = 5; // ESCOPO GLOBAL$a = 5; // ESCOPO GLOBAL
$b = 3; // ESCOPO GLOBAL$b = 3; // ESCOPO GLOBAL

functionfunction mostra_valormostra_valor() {() {
$GLOBALS["soma"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"]; $GLOBALS["soma"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"]; 

}}
mostra_valormostra_valor();();
echoecho $soma;$soma;
?>?>
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São nada mais que, variSão nada mais que, variááveis criadas pelo servidor ou diretamente veis criadas pelo servidor ou diretamente 
relacionado ao ambiente de execurelacionado ao ambiente de execuçção do script atual.ão do script atual.

NOMENOME DESCRIDESCRIÇÇÃOÃO

PHP_SELFPHP_SELF Nome do arquivo do script atualmente em uso. Nome do arquivo do script atualmente em uso. 
SERVER_NAMESERVER_NAME Nome do servidor onde o script atual Nome do servidor onde o script atual éé executado.executado.
SERVER_SOFTWARE   String de identificaSERVER_SOFTWARE   String de identificaçção do servidor.ão do servidor.
SERVER_PORTSERVER_PORT Porta usada pelo servidor para comunicaPorta usada pelo servidor para comunicaçção.ão.
REQUEST_METHODREQUEST_METHOD MMéétodo utilizado para acessar a ptodo utilizado para acessar a páágina. Exemplo: GET, HEAD, gina. Exemplo: GET, HEAD, 
POST, PUT.POST, PUT.
QUERY_STRINGQUERY_STRING String de solicitaString de solicitaçção pela qual a pão pela qual a páágina foi solicitada.gina foi solicitada.
DOCUMENT_ROOTDOCUMENT_ROOT DiretDiretóório raiz onde o script atual rio raiz onde o script atual éé executado.executado.
HTTP_REFERERHTTP_REFERER EndereEndereçço da po da páágina do qual o usugina do qual o usuáário acessou a prio acessou a páágina atual.gina atual.
HTTP_USER_AGENT   HTTP_USER_AGENT   BrowserBrowser utilizado pelo usuutilizado pelo usuáário.rio.
REMOTE_ADDRREMOTE_ADDR EndereEndereçço IP do usuo IP do usuáário.rio.
REMOTE_PORTREMOTE_PORT Porta TCP utilizada pelo usuPorta TCP utilizada pelo usuáário para comunicario para comunicaçção com o servidor. ão com o servidor. 
SCRIPT_FILENAMESCRIPT_FILENAME Caminho absoluto do script atual em execuCaminho absoluto do script atual em execuçção.ão.
SCRIPT_NAMESCRIPT_NAME Caminho completo do script atual.Caminho completo do script atual.
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<?<?

//DADOS DO USU//DADOS DO USUÁÁRIORIO
echoecho "IP: $_SERVER[REMOTE_ADDR] <"IP: $_SERVER[REMOTE_ADDR] <brbr>";>";
echoecho "NAVEGADOR: $_SERVER[HTTP_USER_AGENT] <"NAVEGADOR: $_SERVER[HTTP_USER_AGENT] <brbr>";>";
echoecho "DIRET"DIRETÓÓRIO RAIZ: $_SERVER[DOCUMENT_ROOT] <RIO RAIZ: $_SERVER[DOCUMENT_ROOT] <brbr>";>";
echoecho "CAMINHO DO SCRIPT: $_SERVER[SCRIPT_NAME] <"CAMINHO DO SCRIPT: $_SERVER[SCRIPT_NAME] <brbr>";>";
echoecho "CAMINHO ABSOLUTO DO SCRIPT: $_SERVER[SCRIPT_FILENAME] <"CAMINHO ABSOLUTO DO SCRIPT: $_SERVER[SCRIPT_FILENAME] <brbr>";>";
echoecho "IDENTIFICA"IDENTIFICAÇÇÃO DO SERVIDOR: $_SERVER[SERVER_SOFTWARE] <ÃO DO SERVIDOR: $_SERVER[SERVER_SOFTWARE] <brbr>";>";
echoecho "NOME DO SERVIDOR: $_SERVER[SERVER_NAME] <"NOME DO SERVIDOR: $_SERVER[SERVER_NAME] <brbr>";>";
echoecho "PORTA SERVIDOR: $_SERVER[SERVER_PORT] <"PORTA SERVIDOR: $_SERVER[SERVER_PORT] <brbr>";>";

?>?>

Resultado no terminal seria:Resultado no terminal seria:

IP: 127.0.0.1IP: 127.0.0.1
NAVEGADOR: NAVEGADOR: MozillaMozilla/4.0 (/4.0 (compatiblecompatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1); MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
DIRETORIO RAIZ: c:/DIRETORIO RAIZ: c:/wwwwww
CAMINHO DO SCRIPT: /teste/teste.CAMINHO DO SCRIPT: /teste/teste.phpphp
CAMINHO ABSOLUTO DO SCRIPT: c:CAMINHO ABSOLUTO DO SCRIPT: c:\\\\wwwwww\\\\testeteste\\\\teste.teste.phpphp
IDENTIFICAIDENTIFICAÇÇÃO DO SERVIDOR: Apache 2.0.50 (Win32)ÃO DO SERVIDOR: Apache 2.0.50 (Win32)
NOME DO SERVIDOR: NOME DO SERVIDOR: tecspacetecspace
PORTA DO SERVIDOR: 80PORTA DO SERVIDOR: 80
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O uso de parâmetros facilita a programaO uso de parâmetros facilita a programaçção porque permite a passagem de ão porque permite a passagem de 
dados entre o dados entre o browserbrowser e o script ou entre scripts. A passagem de e o script ou entre scripts. A passagem de 
parâmetros entre o parâmetros entre o browserbrowser e o script e o script éé feita dentro da URL, por exemplo e feita dentro da URL, por exemplo e 
éé manipulada pela funmanipulada pela funçção $_GET.ão $_GET.

Nesse exemplo a seguir, cada um dos Nesse exemplo a seguir, cada um dos linkslinks envia um valor diferente para a envia um valor diferente para a 
ppáágina que gina que éé aberta (teste.aberta (teste.phpphp). Para enviar um parâmetro, a sintaxe inclui ). Para enviar um parâmetro, a sintaxe inclui 
um sinal de interrogaum sinal de interrogaçção, o nome da varião, o nome da variáável, um sinal de igual e o valor vel, um sinal de igual e o valor 
da varida variáável.vel.

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>P>Páágina PHP</gina PHP</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
<?<?phpphp
ifif ((issetisset($_GET["valor"]))($_GET["valor"]))
{{
$valor = $_GET["valor"];$valor = $_GET["valor"];
echo "Você clicou no link $valor <p>";echo "Você clicou no link $valor <p>";
}}

elseelse
{{
echo "Clique em um dos echo "Clique em um dos linkslinks abaixo:<p>";abaixo:<p>";

}}
?>?>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?valor=1">link 1</a><br>?valor=1">link 1</a><br>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?valor=2">link 2</a><br>?valor=2">link 2</a><br>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?valor=3">link 3</a><br>?valor=3">link 3</a><br>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?valor=4">link 4</a><br>?valor=4">link 4</a><br>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?valor=5">link 5</a><br>?valor=5">link 5</a><br>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
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Caso exista necessidade de se passar mais de um parâmetro, deveCaso exista necessidade de se passar mais de um parâmetro, deve--se se 
separseparáá--los atravlos atravéés de s de ““e comerciale comercial”” (&)(&)

<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>P>Páágina PHP</gina PHP</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
<?<?phpphp

ifif ((issetisset($_GET["produto"]) && ($_GET["produto"]) && issetisset($_GET["tipo"])) {($_GET["tipo"])) {
$produto = $_GET["produto"];$produto = $_GET["produto"];
$tipo = $_GET["tipo"];$tipo = $_GET["tipo"];
echo "O produto selecionado foi $produto $tipo<p>";echo "O produto selecionado foi $produto $tipo<p>";

}}
elseelse {{

echo "Selecione um produto<p>";echo "Selecione um produto<p>";
}}

?>?>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?produto=Maxtor&tipo=HD?produto=Maxtor&tipo=HD””>>MaxtorMaxtor HD</a><br>HD</a><br>
<a <a hrefhref="teste.="teste.phpphp?produto=LG&tipo=Monitor">LG Monitor</a><br>?produto=LG&tipo=Monitor">LG Monitor</a><br>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
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VariVariááveis enviadas pelo navegador veis enviadas pelo navegador -- $_POST$_POST
Os valores enviados atravOs valores enviados atravéés de um formuls de um formuláário podem ser rio podem ser 
recuperados pela varirecuperados pela variáável prvel préé--definida $_POST. Atravdefinida $_POST. Atravéés dela s dela éé
posspossíível obter os dados que foram enviados atravvel obter os dados que foram enviados atravéés do ms do méétodo todo 
POST do HTML, bastando indicar o nome do campo do formulPOST do HTML, bastando indicar o nome do campo do formuláário. rio. 

No comando No comando actionaction do formuldo formuláário, deverio, deve--se indicar a pse indicar a páágina PHP que gina PHP que 
iriráá receber os valores. O mesmo documento pode conter o creceber os valores. O mesmo documento pode conter o cóódigo e digo e 
o formulo formuláário.rio.
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VariVariááveis enviadas pelo navegador veis enviadas pelo navegador -- $_POST$_POST
<<htmlhtml>>
<<headhead>>
<<titletitle>P>Páágina PHP</gina PHP</titletitle>>
</</headhead>>
<<bodybody>>
<?<?phpphp
ifif ((issetisset($_POST["($_POST["pnomepnome"]) && "]) && issetisset($_POST["($_POST["snomesnome"])) {"])) {

$$pnomepnome = $_POST["= $_POST["pnomepnome"];"];
$$snomesnome = $_POST["= $_POST["snomesnome"];"];
echo "Olecho "Oláá $$pnomepnome $$snomesnome.<p>";.<p>";

}}
elseelse {{

echo "Digite o seu nome.<p>";echo "Digite o seu nome.<p>";
}}
?>?>
<<formform methodmethod="post" ="post" actionaction="teste.="teste.phpphp">">
Primeiro Nome: <input Primeiro Nome: <input typetype="="texttext" " namename="="pnomepnome">">
<br><br>
Sobrenome: <input Sobrenome: <input typetype="="texttext" " namename="="snomesnome">">
<br><br><br><br>
<input <input typetype="="submitsubmit" " valuevalue="Enviar">="Enviar">
</</formform>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
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File File UploadsUploads
FormulFormuláários HTML, quando utilizando o mrios HTML, quando utilizando o méétodo POST, podem definir todo POST, podem definir 
um <INPUT> do tipo um <INPUT> do tipo ““filefile””, que exibe uma caixa de sele, que exibe uma caixa de seleçção de ão de 
arquivosarquivos.

<<htmlhtml>>
<<bodybody>>
<h1>Enviar Arquivo</h1><h1>Enviar Arquivo</h1>
<hr><hr>
<<FormForm enctypeenctype==““multipartmultipart//formform--datadata”” actionaction==““uploadupload..phpphp”” methodmethod==““postpost””>>

Nome do arquivo: <input Nome do arquivo: <input namename==““arquivoarquivo”” typetype==““filefile””><br><br>><br><br>
<input <input typetype==””submitsubmit”” valuevalue==””EnviarEnviar””>>

</</formform>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
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File File UploadsUploads
O formulO formuláário rio éé enviado junto com os dados do formulenviado junto com os dados do formuláário, codificado rio, codificado 
como se fosse um arquivo como se fosse um arquivo atachadoatachado em eem e--mail.mail.

O script PHP pode manipular o arquivo por intermO script PHP pode manipular o arquivo por interméédio do dio do arrayarray
$HTTP_POST_VARS$HTTP_POST_VARS

$HTTP_POST_FILES[$HTTP_POST_FILES[““arquivoarquivo””][][““namename””] fornece o nome do arquivo] fornece o nome do arquivo
enviadoenviado

$HTTP_POST_FILES[$HTTP_POST_FILES[““arquivoarquivo””][][““sizesize””] fornece o tamanho do arquivo] fornece o tamanho do arquivo

$HTTP_POST_FILES[$HTTP_POST_FILES[““arquivoarquivo””][][““tmp_nametmp_name””] fornece o nome do ] fornece o nome do 
arquivo temporarquivo temporáário onde o PHP salvou o arquivo enviadorio onde o PHP salvou o arquivo enviado

Note que Note que ““arquivoarquivo”” éé o nome (o nome (namename) do ) do tagtag <INPUT <INPUT typetype==””filefile””>>
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Arquivo Arquivo uploadupload..phpphp
<<htmlhtml>>
<<bodybody>>
<h1>Dados do arquivo enviado:</h1><h1>Dados do arquivo enviado:</h1>
<<tabletable borderborder=0>=0>
<<trtr> <> <tdtd>Nome:</>Nome:</tdtd>>
<<tdtd><?= $HTTP_POST_FILES[><?= $HTTP_POST_FILES[““arquivoarquivo””][][““namename””] ?></] ?></tdtd></></trtr>>
<<trtr> <> <tdtd>Tamanho:</>Tamanho:</tdtd>>
<<tdtd><?= $HTTP_POST_FILES[><?= $HTTP_POST_FILES[““arquivoarquivo””][][““sizesize””] ?></] ?></tdtd></></trtr>>
<<trtr> <> <tdtd>Salvo como:</>Salvo como:</tdtd>>
<<tdtd><?= $HTTP_POST_FILES[><?= $HTTP_POST_FILES[““arquivoarquivo””][][““tmp_nametmp_name””] ?></] ?></tdtd></></trtr>>
</</tabletable>>
</</bodybody>>
</</htmlhtml>>
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